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Van de schoolleiding 

De resultaten van de toetsweek zijn ingevoerd en besproken tijdens de 
voortgangsvergadering en de rapporten zijn mee naar huis. Vaak een dure 
periode voor pake’s en beppe’s, opa’s en oma’s. Het is ook meteen het begin 
van periode 2 en dus kan ons beloningssysteem in werking worden gezet.  
 
Hoe ziet dat beloningssysteem er nu eigenlijk uit? Leerlingen moeten in principe 
negen werkuren op school zijn. Werkuren worden gevuld met het maken van 
huiswerk, ondersteuning voor een bepaald vak, projecten, begeleiding en wat 
dies meer zij. In periode 2 kunnen de leerlingen die goed presteren beloond 
worden met tijd. Sta je er prima voor met een zeven of hoger gemiddeld en 
géén onvoldoendes moet je niet meer naar werktijd. Het mag altijd m   aar moet 
niet meer. Heb je wel een onvoldoende kom je naar drie werktijden en heb je 
twee onvoldoendes mag er drie missen en moet je naar zes. Als je meer dan 
twee onvoldoendes hebt, kun je niet beloond worden en heb je de hulp hard 
nodig om aan het eind van het jaar over te gaan en krijg je negen werktijden om 
dat doel te bereiken. Voor leerlingen is dus niet alleen de beloning van pake en 
beppe aan de orde maar ook de beloning in tijd. 
 
Qua personeel is Yvonne Kuperus begonnen aan een herstelperiode. Ze 
kwakkelde al weken en het werd alleen slechter. Ze heeft sinds deze week 
volledige rust. Haar taken worden vanaf dinsdag overgenomen door Joke 
Postuma. 
 
De bijna voltallige deelraad van de MHS gaat dinsdag het land is. We worden in 
Oosterbeek verwacht voor een informatieve bijeenkomst.  
Verderop in info belangrijk informatie over onze manier van communiceren en 
het contact met het thuisfront.  
In periode 2 zetten we ook in op extra ondersteuning op het gebied van 
Nederlands en rekenen in alle leerjaren. In het verloop van de info is daarover 
meer te vinden. 
 
Rest me iedereen, namens het team een goed (Explore the North) weekend te 
wensen. 
 
Binne Jansma 
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Voor in de agenda 

29 november 2019 Afsluiting kunstproject havo 4 

3 december 2019 Herkansingen periode 1 en spreekmiddag/avond 

11 december 2019 Kerstmarkt klas 3 en leerlingen uit klas 4 met Duits in pakket 

Oudercontact 

Op de MHS hechten we veel waarde aan een goed en helder contact met ouders en leerlingen. Dankzij de digitale 
ontwikkelingen van de laatste jaren kunnen ouders (en leerlingen) erg precies bijhouden hoe ze ervoor staan. Niet 
alleen wat cijfers betreft maar ook afwezigheid, gedrag in de les, te laat komen etc. Waar je als ouder vroeger 
driemaal per jaar een rapport kreeg en daarover in gesprek kon gaan, kun je nu bijna elke ontwikkeling/gebeurtenis 
op de school per lesuur volgen. Op het moment dat er zich nu iets voor doet, is er vaak digitaal contact tussen 
ouders en mentoren/ leraren, of het nu om gedrag gaat of over het bijwonen van een trouwerij of iets dergelijks. 
Ook door het invoeren van een meerjarig mentoraat werken we aan een goede relatie met de ouders. Regelmatig 
zie ik nu al ouders de school binnenwandelen omdat ze een afspraak met de mentor of een andere collega hebben. 
Nu na ruim drie maanden hebben veel mentoren uiteraard al contact gehad met ouders als daar aanleiding voor 
was. De “nieuwe” ouders zijn nog niet allemaal aan de beurt geweest voor een kennismakingsgesprek met de 
mentor maar de meeste al wel.  
 
Bij ons is de mentor hét aanspreekpunt als het gaat om de begeleiding van de leerlingen Ook het contact tussen 
school en ouder verloopt in de meeste gevallen via de mentor. Soms zijn er zaken die onder een vakcollega, 
zorgcoördinator, schoolleider of een decaan vallen. 
Deze week zijn erop op school voortgangsvergaderingen gehouden en is er gekeken hoe iemand ervoor staat. Daar 
waar nodig wordt er een plan van aanpak gemaakt om ervoor te zorgen dat het verblijf hierop de MHS een succes 
wordt. De leerlingen krijgen vervolgens een rapport mee en dat lijkt me dat dat een mooi moment is om daar thuis 
eens goed over te hebben. Nog beter is het om de actuele stand van zaken in SOM erbij te pakken. De gegevens op 
het rapport kunnen namelijk alweer een beetje “verouderd” zijn. 
 
Op 3 december staat er een spreekmiddag/avond in de jaarkalender. Mocht je naar aanleiding van de stand van 
zaken graag met een collega willen overleggen, mail dan je verzoek door naar aoosting@pj.nl. Graag voor 27 
november. Wij proberen daar een mooi roostertje van te maken en laten jullie eind volgende week weten hoe dat 
roostertje eruitziet. Het kan ook zijn dat mentoren en collega’s graag met jullie in gesprek willen op die dag. Dat 
geldt zeker voor de “nieuwe” ouders die nog een kennismakingsgesprek hebben.  Ook in dat geval krijgen jullie van 
ons een mailtje met een tijdschema. Graag in je mail vermelden om wie het gaat en met welke mentor/collega je 
graag in gesprek wilt gaan. 
 
Natuurlijk blijft het goede contact het belangrijkste dus mocht er behoefte zijn aan contact neem aub zo snel 
mogelijk contact op. 
 
Binne Jansma 

Jaarkalender 

Eerder is de jaarkalender al als PDF toegestuurd, nu is de jaarkalender ook digitaal te benaderen. Door hier te 
klikken komt u bij de jaarkalender. In de jaarkalender staat de jaarplanning maar ook wanneer speciale activiteiten 
voor leerlingen zijn. Handig om bij de hand te hebben dus! 
 
Mocht de link niet werken, kopieer en plak dan de volgende link in de browser: 
https://outlook.office365.com/owa/calendar/e3b3f1d2819a4ba5af8574ffdb5dfa0c@pj.nl/fe179929898343cd82c
0be9f1fcf2e3f2856049726291318186/calendar.html 

mailto:aoosting@pj.nl
https://outlook.office365.com/owa/calendar/e3b3f1d2819a4ba5af8574ffdb5dfa0c@pj.nl/fe179929898343cd82c0be9f1fcf2e3f2856049726291318186/calendar.html
https://outlook.office365.com/owa/calendar/e3b3f1d2819a4ba5af8574ffdb5dfa0c@pj.nl/fe179929898343cd82c0be9f1fcf2e3f2856049726291318186/calendar.html
https://outlook.office365.com/owa/calendar/e3b3f1d2819a4ba5af8574ffdb5dfa0c@pj.nl/fe179929898343cd82c0be9f1fcf2e3f2856049726291318186/calendar.html
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Komt het zien! Komt het zien! 

Op zaterdag 30 december vindt de Dance Battle plaats. Van 16:00 - 17:00 uur staat de Harmonie in het teken van 
niet zomaar een Dance Battle, maar een Dance Battle XL!!!  

 
Wie wordt de beste DANCECREW van Leeuwarden? 
Verschillende scholen uit Friesland vertonen hun danskunsten. Dit jaar is de dansstijl Urban! De Dance Battle XL 
wordt beoordeeld en gejureerd door een vakjury. De winnaars van de Dance Battle XL, de beste dancecrew van 
Leeuwarden, krijgen vervolgcursussen op een dansschool naar keuze aangeboden. De Dance Battle is onderdeel 
van de Friese Dansdag. Wethouder van Cultuur van de Gemeente Leeuwarden, Sjoerd Feitsma, verricht de officiële 
opening.  

 
Kom je ook kijken? Én de dansers van het Montessori aanmoedigen? De toegang is gratis! 
De leerlingen die mee doen van uit het Montessorihighschool! 

Manana van Olts 
Daninya Sesseler 
Fiene de Vries 
Alisha Dijkstra 
Reza Kroese 
Sabriel Loutaya 
Lisanne Miedema 

Salome van Olst 
Sanne Spin 
Danya Hoving 

 
Rekenlessen 

Beste leerlingen & ouder(s)/verzorger(s), 

Het is voor leerlingen erg belangrijk dat hun rekenniveau op orde is, omdat rekenen een hele belangrijke rol speelt 
bij veel vakken. Daarom starten vanaf volgende week de rekenlessen voor een aantal leerlingen uit klas 1, 2 en 3.  

Leerlingen uit klas 1 krijgen gericht rekenlessen op het domein die vanuit CITO extra aandacht vraagt. Het kan 
daardoor zijn dat er leerlingen zijn die meerdere rekenlessen in de week volgen.  

Leerlingen uit klas 2 en 3 zullen starten met een rekenniveau-test. Op basis hiervan krijgen leerlingen vrijstelling 
van de rekenlessen of zullen leerlingen extra ondersteuning krijgen om hun rekenniveau op orde te krijgen.  

In periode 3 zullen we de leerlingen inplannen, die nu nog in aanmerking kunnen komen voor de rekenlessen.  

Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met Nicole (nhamers@pj.nl).  

Met vriendelijke groeten,  

Nicole Hamers 

 
 
 

mailto:nhamers@pj.nl
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Over grenzen! 

Dat gingen deze week de leerlingen uit Havo 4 zeker! Zij deden mee aan samenwerkingsproject ‘Tussen Kunst Kade’, 
Jeugd theaterschool Meeuw, Het Fries museum en Montessorihighschool. 
 
Je kunt naar kunst kijken in een museum, maar hoe beleef je kunst?  
 
Dat ervaar je met Eric van Hove, die zijn werk momenteel 
presenteert in Het Fries Museum! Hij ging over grenzen! 
Glanzend hout, blinkend koper, geslepen parelmoer… 
materialen van over de hele wereld komen samen in de 
ambachtelijk gereproduceerde motorblokken van Éric Van Hove 
(Algerije, 1975). Van de kleinste schroefjes tot de cilinderkop; elk 
onderdeel wordt met de hand nagemaakt door internationale 
ambachtslieden, onder leiding van Van Hove. De grote 
overzichtstentoonstelling Éric Van Hove ‘Fenduq’ laat zien wat 
mensenhanden kunnen maken. Het werk van de kunstenaar zet 
aan tot nadenken over globale vraagstukken. Zo staat het 
motorblok symbool voor de industrialisatie, die in veel landen 
het einde betekende van het klassieke ambacht. Lopende bandwerk in plaats van handwerk. Hij combineert de 
schoonheid van design met actuele thema’s als de verdeling van welvaart en de verschillen tussen het westen en 
de rest van de wereld.  
 
De hele wereld over 
Eric ging letterlijk over grenzen door de wereld over te reizen! Wij mochten dit avontuur mee beleven door de 
beeldende werken te bekijken en de verhalen achter de werken te leren kennen. Na alle verhalen waren we een 
beetje stil, maar al snel werd dit omgezet in actie. Want wat doet het werk met je? Waar gaat het over? Wat kun 
je er over zeggen? Deze vragen werden beantwoord door het geven van een performance. De leerlingen zijn onder 

begeleiding van de jeugdtheaterschool bezig 
geweest met expressie vormen die ze nog niet 
eerder hadden ervaren. De leerlingen werden 
uitgedaagd om uit hun comfortzone te stappen en 
grenzen te verleggen. Het resulteerde in een 
fantastische middag, waarin iedereen zijn 
boodschap wist te verbeelden. Tussen alle 
kunstwerken en museumbezoekers door renden 
en sprongen de leerlingen over de vloer.  
 
Je had erbij moeten zijn! Gelukkig hebben we de 
foto’s nog!  

Gangproject 

Mijn naam is Marieke Schmaal, en ik doe vanuit Academie Minerva Groningen onderzoek naar de werking van een 
van de gangen bij jullie op school. Namelijk de gang die jullie verbindt met !mpulse. In de komende weken wil ik 
met een aantal van jullie, en een aantal leerlingen van !mpulse, een project opzetten om iets met deze gang te 
gaan doen. Wat precies? Dat gaan we dan samen bedenken! Jullie kunnen mij ontzettend helpen door 
onderstaande enquete in te vullen. https://forms.gle/igydYmAbkUbjGDFL7  
 
Wil je meer weten? Stuur dan een mailtje naar: m.m.schmaal@st.hanze.nl.  
Alvast heel erg bedankt!  

Marieke 

https://forms.gle/igydYmAbkUbjGDFL7
mailto:m.m.schmaal@st.hanze.nl

